
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО”

З А П О В Е Д
№ „И1.......

с.Цонево 07.12.2016 г.

На основание чл. 2, т.2, във връзка с чл.10, ал.1, т.З, чл.12 и чл. 21, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, Заповед №333/25.11.2016 г. на Директора на СИДП ДП 
гр.Шумен и Заповед № 341/ 25.11.2016 г., на директора на ТП ДГС „Цонево“, във 
връзка с разпоредбите на чл. 174, ал.2 от Закона за горите.

I. Комисия за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител и 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии -  държавна собственост, с 
предмет: „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 
дървесина за нуждите на ТП „ДГС Цонево” на добити прогнозни количества 
дървесина от временен склад, на територията на ТП ДГС Цонево, за Обект № 1 - в 
следния състав:

3. Мирка Е лколова -  счетоводител ТП ДГС Цонево
4. Недко Баракеров -  лесничей ТП ДГС Цонево
5. Орхан Велиев -ст. лесничей ТП ДГС Цонево
Заседанията на комисията за първата по ред тръжна сесия започват на

07.12.2016 год, от 11.00 часа в административната сграда на ТП ..ДГС Варна“, ул. 
„Р.Димитриев” №10. гр.Варна за Обект 1 -  открит конкурс с предмет „Товарене,

НАЗНАЧАВАМ
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Резервни членове ^

1 .Герга^ + Вълева -  Юрисконсулт при ТП ДГС „Варна”
2.инж. N А . Петров -  зам.директор ТП ДГС Цонево



транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина за нуждите на ТП 
„ДГС Цонево” на добити прогнозни количества дървесина от временен склад, на 
територията на ТП ДГС Цонево, за Обект № 1 .

Заседанията на комисията за повторната конкурсна сесия започват на
12.12.2016 год, 11.00 часа в адм.сградата на ТП ..ДГС Варна“, ул. „Р.Димитриев” №10, 
гр.Варна за Обект 1 открит конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране до ТИР 
станция и претоварване на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Цонево” на добити 
прогнозни количества дървесина от временен склад, на територията на ТП ДГС 
Цонево, за Обект № 1.

Председателят на комисията определя за протоколчик един от членовете на 
комисията.

Председателят на комисията да ми представи протокол отразяващ протичането и 
резултатите от открития конкурс в срок от З/три/ работни дни след приключването на 
процедурата.

Настоящата з#Й ^>сде до знанието на членовете на комисията за
сведение и изпълне
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По заместване, съгласно Запове, лг<4 тване 

№ 0-264/25.11.2016г. 
на директора на СИ ДП  ДП гр. Шумен


